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תקציר פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים נופי ים מיום .2.2.2


בחודש האחרון התקיימו  3אירועים בבי"ס אשר מצביעים על חוזקו וייחודו של ביה"ס:
אירוע ט"ו בשבט בסימן יום המאה  -לאורך כל היום כלל ילדי ביה"ס הסתובבו בין התחנות
הקבועות ותחנות המעבר .היום היה מוצלח  ,האווירה רגועה ,מחויכת והילדים היו עסוקים
ומרוצים.
מפגש מוסיקלי  -למחרת אירוע ט"ו בשבט התקיים מפגש מוזיקלי שהיה מובנה ולא יום
חופשי כמו היום שקדם לו .המפגש הצריך מהילדים איסוף והחזקה ,שקט והקשבה והיה
מאד מוצלח.
תחרות האיות – אירוע שיא .יעל מציינת שתי נקודות מהאירוע :התלהבות הילדים מהשפה
העברית ותהליך הלמידה עצמו.
תעודות  -בית הספר ישקול להוסיף בעתיד לתעודות את מספר האיחורים וחיסורים וכן
חתימת הורה .תעודות המחצית יוחזרו יחד עם הפולדרים וישמרו עד סוף השנה בבית הספר



אתר ביה"ס והתייחסות לשיעורי בית  -כל כיתה בשכבות ב-ד מונה כיום  3נאמני שיעורי
בית (תלמידים) שמעדכנים שיעורי בית באתר .עדכון דו שבועי (לפחות) של המחנכים שעולה
למרחב הכיתתי .כיתות א ממשיכות לקבל עדכוני שיעורי בית במייל .עדכון דו שבועי (לפחות)
מתפרסם במרחב הכיתתי .חידוש תמונות נעשה כל חודש עד חודש וחצי.



ענישה קולקטיבית  -ברמה העקרונית יעל מבהירה כי היא מתנגדת לעונשים קולקטיביים.
עם זאת לעיתים צריך להפעיל מדיניות כללית לשם העברת מסר .ה"עונש" אז מידתי ,קצוב
בזמן ומלווה בהסבר לתלמידים.



פורים  -הפורימון יתקיים ביום שישי  .41.3.41תתקיים במה פתוחה של הצגת תחפושות
ותחנות פעילות לרבות תחנת אימה (המוצלחת) כבשנה שעברה .לשם הקמת תחנת האימה
דרושים הורים בימים הקודמים את הפורימון והנציגים מתבקשים לגייסם .גם השנה הילדים
יכינו בביה"ס משלוחי מנות לתרומה.



טיפול באבידות ומציאות  -עדיין נמצאים בביה"ס פריטים רבים .עד יום שישי יוצגו הפריטים
במבואת ביה"ס .לאחר מכן ימסרו הפריטים לתרומה לביה"ס "הירדן" בשכונת התקווה.
הודעה על תצא במייל.



מבצע הספרייה  -החלה התגייסות בעטיפת הספרים וקטלוג הספרים .היו ימי עבודה בו
מספר הורים התנדבו אך דווקא הפעילות הנ"ל הדגימה כמה עבודה יש וכמה זמן זה לוקח.
עולה הצעה לעיטוף וקיטלוג בתשלום מכספי הורים (הכנסות מאירוע עוגות)



הצעות לשימוש בתרומת הורים -
 oפופים ו/או כריות ופינות ישיבה לספרייה .אושר תקציב של .₪ 0222
 oעיטוף הספרים – תקציב מאושר .₪ 4222
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תזונה בביה"ס  -מוצגת תמונה עגומה על תזונת הילדים בחברת השפע וגם בבית ספרנו.
מוצעת התערבות בית ספרית :חיזוק ובמה לתזונה בריאה וכן התעלמות מתזונה לקויה.
הצעות פרקטיות :להקים באתר פינת תזונה לרבות הסברים ותפריטים לדוגמא .הגדרת
הפסקה השנייה כהפסקת פרי .או זמן קצוב בחזרה מההפסקה השנייה .צמצום עוגות
וממתקים באירועים בית ספריים .הטמעה דרך המלצה בתזונה הרצויה .להקים ועדת תזונה
שתרכז את כל ההצעות ותפעל בהתאם.

סע לשלום :רמת מחויבות הורים  -התוכנית עובדת יפה .עלינו להמשיך ולעודד אם כך את השתתפות
ההורים .לאור בעיות נקודתיות מועלות הצעות אופרטיביות לפניות להורים שמתקשים בשיתוף פעולה
עמם:
 oלזמן את מי שלא הגיע ליום המחרת כתורן נוסף .תמיד רצוי לאייש עמדה ליד הגדר
למניעת עצירות ו/או חניות
 oועדת בטיחות תשלח מייל
 oלחזק את מי שמשתתף בתוכנית
אירוע ספרייה לכיתות א'  -אירוע תרומת ספרים של כיתות א' יתקיים ביום ה'  . 02.0.41האירוע
יתקיים לילדים בלבד ,ללא הורים .המשפחות יתבקשו להעדיף לתרום ספר ע"פ רשימה שתועבר
מראש – חדש או משומש במצב טוב .יודגש שהרשימה תכיל ספרים לכל השכבות וזאת מתוך ראייה
לשימוש עתידי של הילדים התורמים .תצא פנייה שכלל ההורים יוזמנו לתרום ספרים באותו יום.
המפגש הבא יתקיים ביום א' 0/3
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